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शे एक ळशय आशे – खऩू व्मग्र ळशय  
इथे खऩू घयं आशेत, खऩू दकुानं आशेत. 
इथे खऩू ट्रक आशे आणण खऩू काय आशेत, 
इथे रोक काभात व्मग्र आशेत. 
इथे भुरं खेऱात भग्न आशेत. 
ऩण खऩू काऱाऩूली. 



ऩण काशी लऴााऩूली इथ ंकोणतंशी 
ळशय नव्शत,ं घय नव्शत,ं की 
कोणी रोक नव्शत.े 

पक्त जंगरच जंगर शोते, 
हशयले बयगच्च आणण दाट 
जंगर शोते.  



खऩू काऱाऩूली एक कुटंुफ त्मा 
जंगरात आरे. ते वगऱे एका भोठ्मा 
घोडागाडीत आरे..  

ते वगऱे मा जंगरात याशण्मावाठी आरे 
शोते, आई आणण लडीर 

जॉन काका आणण एक 
छोटा भुरगा,  

दोन घोड़,े  

एक गाम,  

एक डुक्कय,   

आणण फेंजामभन.  



फेंजामभनने चशुकड ेफघघतरं,” इथ ंमा 
जंगरात चांगरं लाटत आशे,” तो  
म्शणारा. “भी मळकायी ककंला इंडडमन 
शोलून खेऱू ळकतो.” 
 

ऩण फेंजामभनरा खेऱण्मावाठी लेऱच 
मभऱत नवे. कयण्मावाठी खऩू काभ 
शोते. लडडरांनी आणण जॉन काकाने 
झाड ंकाऩरी आणण फेंजामभनने 
भदत केरी.   



त्मांनी  घय फांधरे, राकडाच े
छोटेवे घय.  

फेंजामभनने भदत केरी.   

भग त्मांनी धान्म ऩेयरे.  

फेंजामभनने भदत केरी.  



योज त्मांना गामीच ंदधू काढालं 
रागत अवे, आणण फेंजामभन 
भदत कयत अवे.  

कधी कधी लडीर आणण जॉन काका 
मळका कयण्माव जात शोते. ऩण 
त्मालेऱी फेंजामभन आईरा भदत कयत 
अव.े त्मारा राकड ंपोडाली रागत 
आणण ऩाणी बयालं रागत अवे. 
 



एक हदलव त्माची आई म्शणारी, 
“फेंजामभन, तू खऩू काभ कयतो. आज 
तुझ्माकड ेलेऱ आशे तय थोड्मालेऱ 
खेऱून मे.” फेंजामभन फाशेय ऩऱारा. 
आता तो मळकायी ककंला इंडडमन 
म्शणून खेऱेर. 

ऩण घतथ ंत्माच्माळी कोणी खेऱामरा 
कोणी नव्शते. 
फेंजामभन जंगरात कपरू रागरा.  
तो अधधक दयू जालू ळकरा नाशी. 
वगऱीकड ेघनगदा जंगर शोते..  



“इथ ंकोणीच नाशी जमांच्माफयोफय भी 
खेऱू ळकतो.” फेंजामभन म्शणारा. 
“भाझ्मामळलाम इथ ंकोनीची नाशी!” 

ते काम आशे? 

झाडाच्मा भागे कोणी रऩरं आशे का? 

शे शयणाच ेपऩल्रू आशे. शयणाने आऩल्मा 
भोठ्मा, घाऱ्मा डोळमांनी फेंजामभनकड े
ऩाहशरं.  



“घाफरू नको,” फेंजामभन 
म्शणारा. “भरा घाफरू नको.”  

 

त्माने शयणाच्मा पऩल्रारा उचररे 
आणण आऩल्मा घयाकड ेऩऱारा. 



“आई, फघ!” तो म्शणारा.  

“फघ जंगरात काम वाऩडरं! शयणाच े
पऩल्रू. आता भाझ्माफयोफय खेऱामरा 
कोणी तय अवेर.” 

“ओश, फेंजामभन,” आई म्शणारी. 
“तू शयणाच्मा पऩल्रारा 
आऩल्माजलऱ ठेलू ळकत नाशी.” 



“ऩण ते तय जंगरात शयलरे शोते.” 
फेंजामभन म्शणारा. “भरा ते एका झाडाच्मा 
भागे वाऩडरे.”  

 

“नाशी,” आई म्शणारी. “ते शयलरेरं नाशी. 
त्माची आई त्मारा झाडाच्मा भागे वोडून 
गेरी अवेर. ती आऩल्मा फाऱारा ळोधत 
ऩयत मेईन. त्मारा ऩयत घेलून जा.”  

“ऩण भरा त्माच्माफयोफय खेऱामच ेआशे.” 
फेंजामभन म्शणारा. “तू शयणारा ठेलू 
ळकत नाशी. ते रलकयच भोठे शोईन. भग 
तो आऩरं धान्म खाऊन टाकेर. आणण 
आऩरं वगऱं धान्म आऩल्मारा शलं आशे, 
भोठ्मा हशलाळमावाठी.” 



फेंजामभन शयणाच्मा पऩल्रारा 
झाडाजलऱ वोडून आरा. 

ऩुढच्मा हदलळी फेंजामभन ऩयत 
जंगरात कपयामरा गेरा. “ककती 
ळांतता आशे. भाझ्मामळलाम इथ ं
कोणीच नाशी.”  

फेंजामभन म्शणारा. ऩण घतथ ं
जंगरात कोणी शोतं.  



“तू कुठून आरा?”  फेंजामभनने पलचायरं. 
“तुझ्माफयोफय खेऱामरा भजा मेईर.”  

त्माने खारुताईच्मा फाऱारा 
उचररं. आणण घयाकड ेऩऱारा. 



“आई, फघ!”भरा जंगरात काम वाऩडरं 
.तो ओयडरा. खारुताईच ेपऩल्रू” 
“फेंजामभन म्शणारा. आई म्शणारी,  

“तू त्मा पऩल्रारा ठेलू ळकत नाशी.” 

“का नाशी?” फेंजामभनने पलचायरं. “भोठं 
शोलून ते आऩरं धान्म खाईर का?” 
“नाशी” आई म्शणारी. “ऩण त्माचा पाय 
घाण लाव मेईर. आता रगेच त्मारा 
वोडून मे आणण त्माची आईच ेतुझ्माकड े
रष नाशी ना माकड ेरष ठेल. नाशीतय 
तुरा वुद्धा घाण लाव मेईर.” 



भग फेंजामभनने खारुताईच ेपऩल्रू 
रगेच जंगरात वोडून हदरे.  

एक हदलव तो ऩयत जंगरात कपयामरा गेरा.  

ळ..ळ..ळ.. झादाभधनू आलाज आरा. 
“भाझ्मामळलाम इथ ंतय कोणीच नाशी.” 
फेंजामभन म्शणारा.   

“खयंच इथ ंअवं कोणी अवतं तय ते भाझ्मा 
फयोफय खेऱू ळकरं अवतं.” 



ते झाडालरून काम खारी मेत आशे? 
अस्लराच ेपऩल्रू. “ओश,” फेंजामभन 
म्शणारा. “ए अस्लराच्मा भोठ्मा, 
खोडकय भुरा” 

त्माने अस्लराच्मा पऩल्रारा 
उचररे आणण घयी ऩऱत आरा..  

“आई, फघ!” तो ओयडरा. “फघ भरा 
जंगरात काम वाऩडरं” “आता काम 
आणर”ं आईने पलचायर.ं “अस्लराच े
पऩल्रू,” फेंजामभन म्शणारा. “शा आऩरं 
अन्न खाणाय नाशी ना? आणण मारा 
घाण लाव मेणाय नाशी ना? भी मारा 
वांबाऱू?” 



आईने फेंजामभनरा घयात ओढरे आणण 
अस्लराच्मा पऩल्रारा फाशेय ढकररे. 
आणण ती फंदकु घेण्मावाठी ऩऱारी. 
“काम कयते? तू काम कयते आशेव?”  

फेंजामभनने पलचायरं.   

“घतकड ेफघ!” आई म्शणारी. “तुरा 
हदवत नाशी का? अस्लराची आई 
वयऱ आऩल्माकड ेमेत आशे. घतरा 
आऩरं फाऱ शलं आशे.” 



“तू काम कयणाय आशेव?” 
फेंजामभनने पलचायरं.  

“त्मारा गोऱी भायळीर?” 
“गयज ऩडरी तय भायेन,” आई 
म्शणारी. ऩण अस्लराने घयाच्मा आत 
मेण्माचा प्रमत्न वुद्धा केरा नाशी.त्माने 
आऩरं फाऱ घेतरं आणण जंगराकड े
घनघून गेरं..   

“फेंजामभन,” आई म्शणारी, “आता तू 
घयी एकशी प्राणी आणणाय नाशीव. 
कऱरं तुरा?”   

“शो, आई” फेंजामभन उदाव शोलून 
म्शणारा, “आरं रषात.”  



दवुऱ्मा हदलळी फेंजामभन ऩयत  

जंगरात गेरा. तो एका झाडाच्मा खारी 
फवरा शोता. ळ..ळ..ळ.. झाडांतून लायं 
लशात शोतं. “इथ ंभाझ्मा मळलाम शरयण, 
खारुताई आणण अस्लरा मळलाम कोणी 
नाशी.” फेंजामभन दुुःखी शोलून म्शणारा.  

अचानक फेंजामभन कड ेऩऱत कोणीतयी 
आरं. ते एक कुत्र ंशोतं. छोटं वपेद कुत्र ं
शोतं!  

फेंजामभनने कुत्र्मारा उचरून घेतरं 
आणण ऩऱत आऩल्मा घयी आरा.  



“आई!” तो ओयडरा.   

“फघ जंगरात भरा काम वाऩडरं 
“फेंजामभन!” आई म्शणारी  

“भी तुरा काम वांधगतरं?” “ऩण आई 
शे तय कुत्र ंआशे. फेंजामभन म्शणारा.  

“मे फघ.” 

आई धालत फाशेय आरी. 
“कुत्रा!” ती म्शणारी. 
“जंगरात तुरा कुत्र ंकुठे 
वाऩडरं?” 



लडीर आणण जॉन काका वुद्धा 
त्मारा फघामरा फाशेय धालरे.  

“भरा शे जंगरात वाऩडरं” 
फेंजामभन म्शणारा. “कृऩमा भरा शे 
ऩाऱू द्मा.” 

“फेंजामभन,” त्माच ेलडीर म्शणारे, “शा कुत्रा 
कोणाफयोफय याशत अवणाय. कदाधचत 
एखाद्मा मळकाऱ्मा वोफत. आऩल्मारा त्मांना 
ळोधनू काढामरा शलं.”  

“जय आऩण त्मा मळकाऱ्मारा ळोध ूळकरो 
नाशी तय?” फेंजामभनने पलचायरं.  

“भग तू शा कुत्रा ठेलू ळकतो.” लडीर 
म्शणारे. 



“चर फेंजामभन,” जॉन काका म्शणारे. 
“भरा ती जागा दाखल श्जथ ंतुरा शा 
कुत्रा वाऩडरा.” फेंजामभन आणण जॉन 
काका जंगरात गेरे. त्मांनी चायी 
फाजूरा फघघतरं. ऩण कोणीच हदवरं 
नाशी. 

तेलढ्मात कोणी तयी शक भायरी, 
“इकड ेमे वॅभ, इकड ेमे वॅभ! तू कुठे 
आशेव?” कुत्र्माने भान लय करून 
फघघतरं. “तोच मळकायी अवेर.” 
फेंजामभन घनयाळनेे म्शणारा. “तो कुत्रा 
घ्मामरा आरा अवेर.” 



ऩण तो कोणी मळकायी नव्शता. तय 
तो एक रशान भुरगा शोता. कुत्रा त्मा 
भुराकड ेधालत गेरा आणण उडी 
भारून त्माच्मा अगंालय चढरा. भुराने 
कुत्र्मारा उचरून घेतरे. “ओश, वॅभ!” 
भुरगा म्शणारा. “तू कुठे गेरा 
शोताव, वॅभ!” 

भग भुराने फेंजामभन आणण जॉन 
काकांकड ेफघघतरं. “तुम्शी भाझ्मा 
कुत्र्मारा ळोधनू काढरं का?” त्माने 
पलचायरं. “शो,” 
फेंजामभन म्शणारा. “ते जंगरात चकुरं 
शोतं.” 



“तू कुठे याशतो?” जॉन काकांनी पलचायरं.  

“तू इथ ंकाम कयतो आशेव?  

तुझ ेआई-लडीर कुठे आशेत?” 

“आम्शी थोड्मा लेऱाऩूलीच जंगरात 
आरो आशोत,” भुरगा म्शणारा. “आम्शी 
एका घोडागाडीत आरो. आता आम्शी 
इथेच याशणाय आशोत. तुम्शी कुठे 
याशतात?”  



“भाझ्मा फयोफय चर,” फेंजामभन 
म्शणारा. दोघं ऩऱत फेंजामभनच्मा घयी 
आरे.  

“आई,” फेंजामभन ओयडरा. “फघ भरा  

जंगरात काम वाऩडरं!”  

“ओश, शा भुरगा ऩण!” आई 
म्शणारी. “आता काम ळोधनू 
आणर”ं 

भग आईनं भुऱाकड ेफघघतरं,  

“तू कुठून आराव?” घतने 
पलचायरं. 



“तो इथ ंयाह्मरा आरा आशे,” 
फेंजामभनने वांधगतर.ं “तो आऩल्मा 
आईलडडरां फयोफय इथ ंघोडागाडीत इथ ं
आरा. आऩल्मा वायखा!”  

 

“चर,” आई म्शणारी. “आऩण 
तुझ्मा आई-लडडरांकड ेजालू मा. 
त्मांना भदतीची गयज अवेर.” 



“झाड ंकाऩामरा आऩण त्मांना भदत करू,” 
लडीर म्शणारे आणण “धान्म ऩेयामरा,”  
जॉन काका म्शणारे. “आम्शांरा यस्ता दाखल.”  

लडीर त्मा भुरारा म्शणारे. 
आणण भग वगऱे गेरे.  

 

“तुरा मा जंगरात चांगरं लाटतं का?” 
भुराने पलचायर.ं “ओश, शो,” फेंजामभन 
म्शणारा. “इथ ंशरयण, अस्लर आणण 
खारुताई वुद्धा आशे.”  

  



भुराने फेंजामभन कड ेफघघतरं. आणण पलचायरं, 
“तू मळकायी ककंला इंडडमनचा खेऱ खेऱळीर का? 
“शो शो,” तो म्शणारा. “भरा तो खेऱ खेऱामचा 
आशे.” 

वभाप्त  


